INFORMASJON
NM MASTER LANDEVEI 2021

NM Master – tempo lørdag 4. september 2021
NM Master – fellesstartstart søndag 5. september 2021
Arctic Circle Raceway

Program 3. – 5. september 2021

Rana Sykkelklubb har gleden av å invitere til Norgesmesterskap for mastersyklister 2021. Vi
ønsker å skape et arrangement til glede og begeistring for alle deltakere og andre involverte.
Arrangementet går over 2 dager på Arctic Circle Raceway, med temporitt på lørdag og
fellesstart søndag.
Arrangement av NM landevei på lukket bane har ikke vært gjort før. Dette er unikt og åpner
opp for nye muligheter for sykkelsporten.
Fredag 3. september
12.00
ACR åpner
17.00-20.00 Utdeling av startnummer i sekretariatet på ACR.
17.00-20.00 Kafe åpen
19.00-20.00 Lagledermøte i kafeen på ACR.
Lørdag 4. september
07.00 Sekretariat på ACR åpner. Startnummer utdeles.
08.00 Kafe åpner.
09.00 Start Tempo. Se egne startlister for detaljert info.
11.30 Premieutdeling første pulje. Nasjonalsang for trøyevinnere.
16.00 Premieutdeling andre pulje. Nasjonalsang for trøyevinnere.
19.00 Kafe stenger.
Søndag 5. september
07.00 Sekretariat på ACR åpner. Startnummer utdeles.
08.00 Kafe åpner.
09.00 Start Pulje 1 Fellesstart, med etterfølgende premieutdeling og nasjonalsang for
trøyevinnere.
11.00 Start Pulje 2 Fellesstart, med etterfølgende premieutdeling og nasjonalsang for
trøyevinnere.
14.00 Start Pulje 3 Fellesstart, med etterfølgende premieutdeling og nasjonalsang for
trøyevinnere.
18.00 Kafe stenger.

Arena og løypetrase

Arctic Circle Raceway

Løypeprofil

Praktisk informasjon
Sekretariat
På skiltet sted i hovedbygning.
Parkering vil være på depotområdet. Bestilt parkering for bobil og campingvogn på ACR
Camp, bak Pitbokser.
Banen er åpen for trening
Torsdag 2. september i tidsrommet 16.00-20.00.
Fredag 3. september i tidsrommet 12.00-20.00.
Lørdag 4. september i tidsrommet 17.00-20.00.
Langesone/søppelsone
Det blir markert sone for langing i løypa. Denne ligger ved «Nordpolen», se markering på
kart. Det vil være kommissær tilstede, og det er krav til klubbtrøye i langesonen.
NB! Det er ikke tillatt å gå inn på banen eller med langing andre steder.

Vi har et felles ansvar for miljøet, kast ikke søppel fra deg andre steder enn på anviste
plasser.
Service
Nøytral servicebil vil følge rittene på søndag. Personlige hjul må legges i servicebil minimum
1 time før start. Nærmere info på lagledermøte.

Distanser Tempo NM Master 4. september 2021
Klasser

K30+
M60+
M30-59

Distanser
15 km
15 km
22,5 km

Antall runder
4
4
6

Distanser Fellesstart NM Master 5. september 2021

Klasser
Distanser
Antall runder
K30+
56 km
15
M60+
56 km
15
M30-59
94 km
25
NB! Målgang skjer fortløpende etter at første rytter i startfeltet er kommet i mål.
På fellesstartene vil det være rundeteller som teller ned antall runder. På Tempo må den
enkelte rytter sørge for å holde kontroll på antall runder.

Generell informasjon
Reglement
NM Masters blir arrangert i henhold til Norges Cycleforbund sitt reglement.
Se www.sykling.no
Kontroll av utstyr
Det vil bli gjort stikkprøvekontroll av utstyr før start av temporittet.
Det kan bli gjennomført vektmåling av sykler før fellesstart. Absolutt vektgrense er 6,8 kg.
Innskriving
Det vil bli innskrivning for alle klasser før startene på Tempo og Fellesstart.
Innskrivningsprotokoll blir lagt ut minst 1 time før start og trekkes inne 10 minutter før start.
Tidtaking
Alle ryttere må ha oppdatert EMIT-brikke for tidtaking, eller leie brikke av tidtaker. Se eget
skriv.
Trekning
Det er ingen seeding i årets mesterskap, da det ikke ble noe arrangement i 2020.

Startlister og resultat
Startlister vil bli publisert i god tid på eqtiming.no og Rana Sykkelklubbs webside. Resultater
blir oppdatert live på; live.eqtiming.com
Offisielle resultater publiseres i EQtiming.
Premiering og seiersseremoni
De tre beste rytterne i hver klasse blir premiert med medalje fra Norges Cycleforbund. Beste
rytter i hver klasse blir i tillegg tildelt offisiell mesterskapstrøye.

Kontaktinformasjon
Funksjon
Rittleder
Arenaleder
Sanitetsleder lørdag
Sanitetsleder søndag
Sjefskommisær
Sekretariat
Speaker
Medisinsk nødtelefon
Legevakt – Rana kommune

Navn
Kjell Martinsen
Ketil Hauknes
Ørjan Johansen
Ole-Kristian Kaspersen
Bjørn-Inge Ingvaldsen
Rita Jakobsen
Jan Birger Solheim

Telefon
994 07 758
906 70 998
986 82 659
948 47 744
971 73 032
472 65 021
917 21 970
113
75 12 68 40

Smittevern

Vi har alle et ansvar for å ivareta smittevernhensyn. Som arrangør sørger Rana Sykkelklubb å
legge til rette for en trygg og god opplevelse, også med hensyn til smittesituasjonen i Norge.
Følg FHI sine regler og anbefalinger, og NCF sine koronavettregler.

Holde deg hjemme hvis du er syk
Vis hensyn
Hold avstand og bruk munnbind dersom avstand ikke kan overholdes
Ha rene hender

Våre sponsorer

Sparebank1 Helgeland BiliNord Ice Drift
Arctic Rein og Vilt Sport1 Rana ID Reklame Helgeland Kraft

Velkommen til en ny og spennende ritthelg.
Følg oss på: www.ranasykkelklubb.no

www.eqtiming.no

